
Lovecké kolo je broková disciplína, která je zjednodušeným modelem olympijského skeetu. Střílí se 

na 20 terčů na střelištích stejných parametrů, jako „Olympijský skeet“. Na jednotlivých stanovištích se 

střílí podle následující tabulky: 

Stanoviště 1. V + D1  

Stanoviště 2. V + D1  

Stanoviště 3. V, N 

Stanoviště 4. D1 + D2 

Stanoviště 5. V, N 

Stanoviště 6. N + D2  

Stanoviště 7. N + D2 

Stanoviště 8. stanoviště se nestřílí, protože nesimuluje lovecké střílení 

(V-vysoká, N-nízká, D1 dvojstřel vysoká nízká, D2 dvojstřel nízká vysoká)  

POZOR na změnu pravidel: od 1.1.2007 se dle reglementu ČMMJ střílí na LK na stanovišti č.4 pouze dva dvojstřely, a to v pořadí D1 a D2. 
 

 

Dle výkladů pravidel se pro sjednocení postoje u loveckých disciplín upouští od výrazu lovecký postoj 

a zavádí se pojem pohotovostní postoj, který se liší od loveckého tím, že horní hrana pažby se musí 

dotýkat těla ve výšce 25 centimetrů níže od ramenního švu střelecké vesty. Ústí hlavní je asi ve výšce 

očí střelce.  

 

Lovecký skeet je u nás poměrně nová broková disciplína, která vznikla jako kombinace Olympijského 

skeetu s „loveckým střílením“ je oficiálně od letošního roku zařazena do programu střeleckých 

disciplín ČMMJ. Co to znamená? Terče jsou pouštěny střelci stejně jak při disciplíně „Olympijský 

skeet“ s výjimkou stanoviště č. 8, kde se tyto terče nestřílí pro jejich minimální příbuznost s 

„loveckým střílením“ Střílí se na 25 terčů na střelištích stejných parametrů, jako „Olympijský skeet“. 

Na jednotlivých stanovištích se střílí podle následující rozpisové tabulky: 

Stanoviště 1. V + D1  

Stanoviště 2. V + D1  

Stanoviště 3. V, N + D1 

Stanoviště 4. V, N + D1 + D2 

Stanoviště 5. V, N + D2  

Stanoviště 6. N + D2  

Stanoviště 7. D2 

Stanoviště 8. stanoviště se nestřílí, protože nesimuluje lovecké střílení 

(V-vysoká, N-nízká, D1 dvojstřel vysoká nízká, D2 dvojstřel nízká vysoká)  

 dle pravidel ČMMJ byla omezena i gramáž broková náplně a to na 28g u sportovní střelby s 

maximálním průměrem broku do 2,5mm. Kombinace nábojů pro jednotlivé hlavně je 

dovolena. Není podmínka během závodu jednotné střelivo. Platí to i pro skeet ale s omezením 

brokové náplně na 24g. 

 rozstřely před i po finálové položce se v disciplínách skeet, lovecký skeet a lovecké kolo střílí 

pouze na stanovišti č.4 a to: všichni zúčastnění střelci v rozlosovaném pořadí vystřelí na 

dvojterč v pořadí vysoká nízká. Střelec nebo střelci s největším počtem chyb vypadávají a 

ostatní pokračují ve střelbě na dvojterč v pořadí nízká vysoká. To se opakuje do úplného 

rozhodnutí. 

 v ČR je povinná ochrana sluchu při všech brokových disciplínách (při závodech pořádaných 

ISSF mimo území ČR důrazně doporučena). U disciplín lovecké kolo, lovecký parkur, 

lovecký skeet a skeet je povinná ochrana zraku při všech stupních soutěží a závodů. Při 

nepříznivých podmínkách - déšť, tato povinnost odpadá. 

 


